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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Nezdřev, Oselce a Životice

Obraz sv. Vojtěcha u pramene je nalezen
V srpnu 2018 byl umístěn ke
studánce Vojtěšce v Berandubu obraz
Svatého Vojtěcha, který namalovala
Miluška Pohanková. Obraz byl zasazen
do skříňky, tu zhotovil Standa Hrbek
ml. Nedávno obraz od studánky zmizel.
Nicméně jeho osud je již znám. Při
těžbě dřeva byl obraz včetně stojanu
poškozen. Jeho opravu zařídil pan
hajný Herčík, obraz bude vbrzku
vrácen na své původní místo k prameni
sv. Vojtěcha v lese Berandubu.
-rkn-

Foto z roku 2018

Koronavirus zastavil v Kasejovicích běžný provoz
V první polovině měsíce března zasáhla Českou republiku koronavirová epidemie.
V podstatě ze dne na den se zavřely školy a sportoviště. Postupně se začaly omezovat
provozy úřadů, začaly být zavírány obchody a školky, nastala povinnost nosit roušky a
byl omezen volný pohyb osob na veřejnosti.
Na všechna tato a další opatření jsme si všichni museli zvyknout v rozpětí několika
málo hodin či dnů. Dny naprosto běžné se proměnily ve dny nevšední, plné omezení,
zákazů, nařízení a nám všem nezbývalo nic jiného než všechna přijatá opatření
bezodkladně dodržovat. Po celé republice začali lidé šít roušky. Ne jinak tomu bylo a
je v Kasejovicích a okolních obcích. Ke konci března jich dobrovolníci pro obec našili
přibližně 370. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se do této dobrovolnické
akce zapojili. Zároveň bych chtěla poděkovat všem občanům za to, že na veřejnosti
roušky nosí, chovají se k sobě ohleduplně a respektují veškerá přijatá nařízení vlády.
Chtěla bych všechny naše občany požádat, aby sledovali aktuální dění v obci, četli
webové stránky obce, na kterých pravidelně aktualizujeme informace týkající se
provozu obchodů, ordinací lékařů, služeb domu s pečovatelskou službou, pošty a
dalších institucí. Věřím, že dodržováním nařízených opatření se nám podaří tuto
nezvyklou a složitou situaci zvládnout. Jedině tak můžeme napomoci k tomu, aby se
náš život co nejrychleji vrátil do normálních kolejí.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Koronavir
Už několik týdnů se potýkáme
s pandemii koronaviru. Ta kromě svých
hrozivých stránek přináší i pozitivní
impulz. Naše společnost se ve většině
vzepjala k velké míře ohleduplnosti,
nezištnosti a solidarity. Do pomoci svým
spoluobčanům se zapojují neziskové
organizace, charity a krizová centra,
aktivně se snaží pomáhat i jednotlivci. Do
šití roušek se pustily stovky dobrovolníků.
I v naší obci několik žen z Hradiště a
Bezděkova šije pro spoluobčany roušky
bez nároku na odměnu. Mnohokrát jim
za tuto pomoc děkuji. Obec také zajistila
ochranné roušky pro své občany.

Zájemci si mohou tyto roušky
vyzvednout na OÚ Hradiště – vždy ve
středu od 9 – 11 hod.
Důležitá telefonní čísla:
— Bezplatná informační linka ke
koronaviru – 1212
— Nonstop infolinky Státního
zdravotního ústavu – 724 810 106,
725 191 367, 725 191 370
— Linka na pomoc seniorům 840 111 122
— Krajská hygienická stanice Plzeňský
kraj 724 090 060, 736 483 572, 736
483 598
Přeji všem pevné zdraví.
Jaroslava Ladmanová

Současný stav

Informace pro občany
Kasejovic pomocí SMS zpráv
Městský úřad Kasejovice ve
spolupráci s Plzeňským krajem připravil
pro občany s trvalým pobytem
v Kasejovicích včetně jejich částí nový
způsob informování v krizových situacích
pomocí moderního komunikačního
kanálu - posílání SMS zpráv na mobilní
telefon. Nepůjde vždy jen o krizové
situace, SMS zprávy budou přinášet i řadu
dalších potřebných informací z běžného
života města.
Pokud máte zájem dostávat
ZDARMA informace o vyhlášení
mimořádné či krizové situace na území
kraje či okresu, o hrozících povětrnostních
vlivech, havarijních stavech v dodávkách
elektrické energie, plynu, vody,
o plánovaných přerušení jejich dodávek,
ale i řadu dalších důležitých informací,
napište prosím, SMS zprávu ve tvaru:
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINF
O R M A C E m e z e r a A N O
mezeraPRIJMENImezeraJMENOhvěz
dičkaCAST OBCEhvězdičkaCISLO
POPISNE (můžete psát i malými
písmeny, vše ale pište bez diakritiky).
Příklad SMS zprávy: PLZ KASEJOVICE
i n f o r m a c e a n o n o v a k
stepan*Kasejovice*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho
mobilního telefonu na číslo 900 77 03.
Cena této odeslané SMS zprávy je 3 Kč
(včetně DPH). Ihned obdržíte zpětnou
SMS zprávu potvrzující, že jste do
seznamu odběratelů informací zařazeni.
(dokončení na str. 2)
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 26. 2. 2020

Rada města Kasejovice souhlasí:
s odkoupení lesních pozemků parc. č.
60, parc. č. 54/2 a parc. č. 53 o celkové
výměře 5 492 m2
— s odkoupením staršího stomatologického křesla do zubní ordinace
v Kasejovicích
—

CREDIT, s.r.o., o zveřejnění dotačního
programu „Podpora obcí Plzeňského
kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“,
o podání žádosti o dotaci na MZe ČR na
výstavbu kanalizačních řadů v ulici
Chloumecká a U trati a na část intenzifikace čistírny odpadních vod v Kasejovicích a o dalším převodu finančních
prostředků z Komerční banky na účet u
UniCredit Bank při zvýšení úrokové
sazby na 1,7%

STANOVUJE:
Bere na vědomí:
žádost p. xxx o prodej části pozemku — termín příštího jednání Zastupitelstva
města Kasejovice na 12.3.2020 v 18
parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek
hod. v klubovně tělocvičny v Kasejoviu Kasejovic
cích s hlavními body programu: žádost
— informace z jednání s ČEZ Energetické
xxx
o prodej části pozemku parc. č.
služby, s.r.o. o smluvních podmínkách
1604/6 v k.ú. Kasejovice, nabídka xxx
provozování veřejného osvětlení a dopona odkoupení lesních pozemků v k.ú.
ručuje pokračovat v jednání za účelem
Přebudov,
návrh smlouvy o poskytnutí
výhodnějších podmínek pro město
účelové dotace na zajištění dopravní
— možnost vyhlášení konkursního řízení
obslužnosti území Plzeňského kraje,
na obsazení místa ředitelů škol po uplyzřízení
pivovarského muzea v bývalém
nutí šestiletého období
špýcharu,
převod finančních prostředků
— informace paní starostky o odkoupení
u
bank,
udělení
čestného občanství
pozemků pod komunikacemi Plzeňamerickému veteránovi
ským krajem od společnosti SEPA
—

Dne 4. 4. 2020 uplynulo smutných 15 let,
kdy nás navždy opustila manželka, maminka a babička

paní Růžena Veselá
z Kasejovic
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina Veselých a Kabátova
Děkujeme všem, kdo ji znali a měli rádi, za tichou vzpomínku.

Dne 10. dubna 2020 jsme vzpomněli osmé smutné výročí
naší drahé manželky, maminky a babičky
paní Jaroslavy Novákové
z Bezděkova.
Stále vzpomínají manžel Pavel, děti Pavel a Radek,
vnoučata Terezka, Adélka, Patrik a Nikolka, dále
sourozenci s rodinami.
Za vzpomínku děkují Novákovi

Informace pro občany Kasejovic pomocí SMS zpráv
(dokončení ze str. 1)
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány
informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv
ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINFORMACEmezeraNE. Ihned obdržíte
zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na
číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINFORMACEmezeraSTAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen
zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (včetně DPH).
Přihlásit se můžete také osobně na Městském úřadě Kasejovice, nebo
prostřednictvím e-mailu matrika@kasejovice.cz, kde uvedete své jméno, příjmení,
adresu trvalého pobytu a telefonní číslo.

Číslo 4; ročník XXIV.

Pizzerie U Pejska
a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta,
momentálně prodej z okýnka.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00
Objednávka na tel: 776 692 390

Čas letí jako voda,
ale vzpomínka zůstává.
Dne 26. března 2020 uplynul
jeden rok od úmrtí
pana Václava Barnáše
z Újezda u Kasejovic,
který zemřel v nedožitých 101 letech.
Stále vzpomínají dcery s rodinami,
vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina
Motejzíkova.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”

DUBEN - kam se poděl sníh a bláto? Na
stráni se třpytí zlato. Jaro jde dál, voní
krajem, zlatým deštěm, blízkým májem.
Vstávej, ježku, myško šedá, křičí vrabčák
neposeda. Společně bychom si říkali a
učili se. Všichni se těšíme na sluníčko, na
rozkvetlé sedmikrásky a pampelišky,
těšíme se na společné hry ve školce a na
zahrádce, až se zase sejdeme…
Co jsme si společně stačili užít
v březnu:
Projekt „Malá technická univerzita“
tentokrát jsme si společně zahráli na
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opravdové stavitele mostů a malé
architekty. Ze stavebnice rozložené po
celé ploše herny vznikaly nad silnicemi a
řekami mosty a ve městech stavby domů
dle plánů a vlastní fantazie. Jako na
opravdových stavbách jsme se učili
zacházet s různými materiály a dodržovat
bezpečnost práce. Dozvěděli jsme se, co
by se mohlo stát, kdyby. Cele dopoledne
jsme měli plné ruce práce a moc jsme si to
společně užívali.
Hurá, divadlo! - tentokrát nás navštívilo
divadlo Dráček s klasickou pohádkou

Mateřská škola Kasejovice
,,Veselá školka – školka plná písniček a hrajících si dětiček“
Vás srdečně zve na

„O Budulínkovi“ - všichni ji známe
z četby nebo vyprávění od maminky a
paní učitelky. Divadlo je ale divadlo.
Moc jsme si pohádku užívali - chlapeček
Budulínek byl neposlušný a zlobil, jako
někdy my. Když ho odnesla liška, plakal
a sliboval, že už bude hodný. Pomohli
jsme babičce a dědečkovi neposluchu
vysvobodit a poradili jsme mu, co
znamená poslouchat.
Pohádkové maškarní ve školce - letošní
maškarní bál probíhal ve znamení
pohádek. Již od rána se scházeli ve školce
princezny, čarodějové, víly, motýlci,
pavoučí muži a draci. V maskách jsme si
hráli, svačili, tančili a soutěžili. Na
stolech ve třídě jsme si připravili zdravé
občerstvení, vždyť při tanci pořádně
vyhládne. Bylo to moc krásné společně
prožité dopoledne.
Těšíme se na další společné učení,
hry, zpívání, kreslení a procházky.
Z. Svěrák a J. Uhlíř: Není nutno, není
nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně
nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy
Děje se kolem Vás něco zajímavého? Pořádáte pěknou akci?
Povedlo se ve Vaší
obci něco mimořádného? Zašlete své
příspěvky (článek,
fotografie) do
Kasejovických novin
na email. knihovna@kasejovice.cz, tel. 602
429 346.

Město Kasejovice nabízí
k prodeji palivové dříví.
Cena 350 Kč + DPH za 1 prm.
Tel. 602 330 542.

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021
Zápis se koná ve čtvrtek 7. května 2020 od 7. 30 do 16 hod.
bez přítomnosti dětí.

Všechny potřebné tiskopisy najdete na webu mateřské školy.
Vyplněné a podepsané oběma zákonnými zástupci doručte v tento den
do MŠ, kde zároveň obdržíte registrační číslo.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšené pod registračním
číslem na webu MŠ do 15 dnů.
V případě potřeby volejte mob. 739 456 401
Ledvinová Ivana
ředitelka mateřské školy

Těšíme se na Vás.

Pronájem
kancelářských prostor
Agrochov Kasejovice - Smolivec
a.s. nabízí k pronájmu kancelářské
prostory ve své administrativní
budově na adrese
Kasejovice čp. 379.
Bližší informace
na tel. 602 139 168
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Inzerce
Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Prodám rozkládací sedací soupravu 3+1+1 medové
barvy, velmi málo používaná, bez poškození, čistá. Tel.
724 181 001.
— Prodám travní sekačku zn. REFORM (Rakousko), lišta
150 cm. Prodám náhradní díly na osobní automobil zn.
Žuk. Tel. 603 393 517.
— Prodám loňské tři kozy a kozlíka nepříbuzného - levně.
Tel. 77 66 99 803.
— Prodám dívčí jízdní kolo pro věk cca 10 let. Tel. 606 095
228.
—
—

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.),
tel.724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Číslo 4; ročník XXV.

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Obecní knihovna je momentálně uzavřena.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY (na které se můžete těšit):
& Naďa Horáková: Ženy a lži
& Kate Mortonová: Dům u jezera
& Shari Lapena: Nevítaný host
& Radka Třeštíková: Dobře mi tak
& František Niedl: Rozervané království
& Aimee Molloyová: Stoprocentní matky
& Jessica Towsendová: Nikdyuž
& Ivona Březinová: Kluk a pes
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 do Základní školy Kasejovice
Zápis do 1. třídy školního roku 2020/2021 do Základní školy
Kasejovice, okres Plzeň – jih se uskuteční v termínu od pondělí
6. dubna 2020 do středy 22. dubna 2020. Z informací MŠMT
uvedených níže se zápisu budoucí prvňáčci osobně nezúčastní.
Prosíme zákonné zástupce, aby se řídili pokyny MŠMT a
preferovali bezkontaktní zápis.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou
schránku) – datová schránka školy: fvzfedj
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý email!)
3. poštou – doporučujeme, adresa: Základní škola Kasejovice,
Kasejovice 318, 335 44
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným
zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak,
aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách
školy. V době nouzového stavu bude možné doklady k zápisu
do školy doručit osobně pouze po telefonické domluvě na čísle
731 773 533.
5. do poštovní schránky školy. Ta bude umístěna na budově školy
(hlavní vchod).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických
prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede
zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37
odst. 2 školského zákona, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele
(dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou
adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní
základní škola), podpis osoby, která žádost podává (v tomto
případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti
zastupuje).
Formuláře potřebné k zápisu jsou v příloze ke stažení.
V rámci našich možností je rodičům zasíláme v listinné podobě
poštou. Je možné si o zaslání potřebných formulářů poštou
rovněž požádat nejlépe prostřednictvím emailu
reditel@zskasejovice.cz
Do žádosti nezapomeňte uvést Vaše mobilní číslo nebo
email – sdělíme Vám na něj číslo, pod kterým bude vydáno
rozhodnutí o přijetí.
Pokud nám to situace umožní, pokusíme se po znovuotevření
školy zorganizovat setkání s budoucími prvňáčky. Stejně tak se
pokusíme zorganizovat informativní schůzku pro rodiče
budoucích prvňáčků. Všechny potřebné informace budou
průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.
Více informací najdete na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisumdo-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice
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